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AV.N

XIX. ASIRDA NGLTERE’NN
ORTADOU POLTKASININ

OSMANLI ERMENLERNE YANSIMASI

Dr. Davut KILIÇ*

ngiltere ile Osmanl Devleti arasndaki ticari ve siyasi münasebetleri XVI. asrn

sonlarna kadar götürmek mümkündür. Ama o zamanlar ngilizlerin ekonomik

menfaatleri daha çok Amerika ve Bat Avrupa’dayd. Onun için douya

yönelecekleri tarihlere kadar Ortadou, ngiltere açsndan ikinci derecede önemli

bölgeler arasnda sayldndan ticari ve siyasi münasebetler pek fazla gelimemiti.

XIX. yüzyln balarnda ngiltere yedi yl savalar (1743-1751) sonucunda

Hindistan’ kontrol eder hale geldikten sonra, 1750’lerden itibaren balayan sanayi

inklâbnn ardndan Osmanl Devletiyle olan münasebetlerini 1780’lere doru

Amerika’daki kolonilerinin büyük bir ksmn kaybetmesiyle gelitirmeye balad.

Böylece mparatorluun arlk merkezi Atlantik’ten Douya kaym oldu . Osmanl

Devletinin corafyadan kaynaklanan stratejik durumu ve ekonomik potansiyeli;

Avrvpa, Asya ve Afrika ktalarn birbirine balayan kara ve deniz yollarna egemen

olmas, Ortadou’da ngiltere için Suriye üzerinden Msr’ ve rak üzerinden de Hint

yollarn denetlediinden, özel bir stratejik önem arz etmekteydi . XVIII. asrn

sonlarnda Napolyon Bonapart’n Msr’ istilas, ngiltere’yi, Ortadou ile olan

ticaretini ve Asya'daki müstemleke imparatorluunun emniyetini korumak için,

Fransa ile kar karya getirdi
3
. Çünkü ngiltere Adas, her ne kadar geni ise de

barndrd nüfusa yetecek kadar mahsul üretemediinden halknn yiyecek

* nönü Üniversitesi lahiyat Fakültesi slam Tarihi Aratrma Görevlisi

1

Recep ahin, Tarih Boyunca Türk darelerinde Ermeni Politikalar, stanbul 1988, s. 96 vd.

2 Mim Kemal Öke, Uluslararas Boyutlaryla Anadolu Kafkasya Ekseninde Ermeni Sorunu (1914-

1923), stanbul 1996, s. 45.

3
Enver Ziya Kara), “ngiltere’nin Akdeniz Hakimiyeti Hakknda Vesikalar”, Tarih Vesikalar, C:L S.

2,’den (Ayr Basm), (1941), s. 1.
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noksann ikmal etmek, dier taraftan sanayi için gerekli olan hammaddeyi ucuza
temin etmek, öte yandan sanayi ürünlerinin fazlasn yüksek karla satp faydalanmak
için d pazarlara ihtiyac vard. Ksacas ngiltere’yi yaatan sömürgeleri ve d
pazarlard

4
.

ngiltere’nin Hindistan’a yerlemeye balam olmas, Hindistan ve Hindistan
yollarnda iki emperyalist devlet olan Fransa ve ngiltere’yi birbirine hasm etti. O
dönemde Akdeniz’de en itibarl devlet olan Fransa, ngiltere’nin Akdeniz ve
Ortadou ticaretinden faydalanmasndan rahatsz oldu. Çünkü ark milletleri ile

yaplan ticaretin hemen hepsi Fransa'nn elindeydi. Bu yüzden ngiltere, Akdeniz’in
hakimi olmak, Hindistan’da kurduu hakimiyeti devam ettirmek, ticari bakmdan
zengin yer alt ve yer üstü kaynaklara sahip olan Hindistan’ korumak için

Akdeniz’de hakim olan Fransa’y hem siyasi hem de ticari olarak bu konumundan
uzaklatrmak istiyordu

5
.

ngiltere nin Hindistan da kalabilmesi için, bu ülkeyi kontrol eden kara ve deniz
yollarna hakim olmas gerekmekteydi. Baka bir ifadeyle ngilizlerin, Akdeniz’in
dou havzas ile Akdeniz’in dier denizlere baland noktalan, ticaret gemilerinin
uramaya mecbur olduklan belli bal limanlar, mparatorluk menfaatleri için

ellerinde bulundurmalan gerekiyordu. Onun için Cebelitark, Malta, Msr,
Arabistan, Süvey Kanal, Kbns, rak ya tamamen ngilizlerin kontrolünde olmal yâ
da zarar veremeyecek kadar zayf ve ngiltere’nin arzularna tâbi bir veya bir kaç
devletin elinde olmalyd. Bu durum ngiltere’nin XIX. yüzylda Ortadou
siyasetinde deimeyen bir prensip ve ngiliz d siyasetinin en mühim
düsturlarndan sayldndan6

Londra hükümeti, Britanya adalar ile Hindistan
arasndaki kara ve deniz yollarnda seri irtibatlar tesis etmenin kati lüzumunu
hissediyordu

7
.

Amerika ktas ve Güney Asya’dan ksmen uzaklatrd Fransa’nn Ortadou’ya
yerlemesine mani olmaya çalrken karsna Rusya gibi kuvvetli bir rakip çkan
ngiltere, Osmanl Devleti’ne kar Çar’m baarlarn ve Ruslarn stanbul’a
yerlemelerini katiyen istemiyordu. Bunun için çeitli yollara ba vurarak durumu
lehine çevirmeye çalt. lk tedbir olarak, 1836 ylndan itibaren Ortadou’da
eskisinden daha mühim bir ticari mevki elde etme ve Osmanl Devletiyle ikili

münasebetleri kuvvetlendirme yoluna gitti. 1838 ylnda Osmanl hükümetiyle
imzalad ticari antlamayla ngiltere, geni ticari ve iktisadi menfaatler salad.
Baz müelliflerin de ifade ettii gibi ngilizler, arka ticari sfatla gelmiler, fakat
siyasi sfatla yerlemilerdi8.

Bu dönemden itibaren boazlar meselesi ve uzaktan yakndan Ortadou da'
Hindistan yolu ile ilikisi olan bütün olaylarla ngilizler dorudan ilgilenmeye
balad. Nitekim Rusya Akdeniz’e çkt takdirde, bütün dou havzas ve Hint
yolunun Rusya’nn hakimiyeti altna gireceini bilen ngiltere, bundan rahatszlk

4
Hayri Mutluça, “ngiltere’nin Ortadou ve Türkiye Hakknda Gizli Emelleri” Belgelerle Türk Tarihi

Dergisi, C: V, S: 26, (Kasm 1969). s. 52.

RaifKarada, ark Meselesi, stanbul trsz, s. 99 vd.
6
R. Karada, a.g.e., s. 103 vd.

Jean Pchon, Cihan Harbinin arka Ait Kaynaklan Avrupa’nn Yakn arka Hululünün
Tarihçesi, (nr. H. D. Andreasyan), stanbul 1964, s. 41.

Bkz. Cevdet Küçük, “ark Meselesi Hakknda Önemli Bir Vesika”, Tarih Dergisi, S: XXXII (Mart
1979), smail Hakk Uzunçarl Hatra Saysndan. (Ayr Basm), stanbul 1979, s. 612.
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D.KILIÇflOX. YÜZYILDA NGLTERENN ORTADOU POLTKASININ YANSIMALARI 3

duydu. Dolaysyla Rusya’nn Akdeniz’e inmesini bir sur gibi engelleyen Osmanl

Devleti’nin devamn ve boazlarn kapal kalmas politikasn savunmaya balad9
.

Osmanl topraklarnda ve Ortadou’da ngiliz politikasnn asl gayesi; iktisadi

yatrmlar artrmak, bölgedeki içtimai guruplarla menfaat balarn kuvvetlendirmek,

Protestan misyoner cemiyetleriyle Anglikan kilisesini gelitirmek ve faaliyetlerini

younlatrmak oldu
10

.

ngiltere, Osmanl Devleti’nde aznlklara kar Katolik Fransa ve Avusturya’nn

oynad vasilik rolünü kaygyla izliyordu. Ama o da Osmanl Devletinin iç ilerine

müdahale edebilmek için politikasnda dinî dayanaklar kullanmaktan geri durmad.

Öyle ki ngilizler, Osmanl topraklarnda Protestan bir cemaat oluturup, kendi

hesabna bunlarn hamiliine soyunmay planladlar
11

. Bu döneme kadar Osmanl

Devletinde bir nüfuz sahibi olamayan ngiltere, Ortadou politikas gereince,

Babali üzerinde oluturulan baskda kendilerinin de bir reyi olmas için bir kaç

yönden giriimde bulundu. Çünkü, Protestanln Osmanl topraklarnda

yaylmasyla birlikte kendi nüfuzunun da yaylacandan emin idi
12

. Zira ayn yolu

Fransa ve Rusya da deneyerek baarya ulamlard. Neticede ngiltere de ayn

ekilde faaliyet göstererek hedefine ulat
13

.

ngiliz hükümeti, Osmanl Devletinin demografik yapsndan kaynaklanan

Katolik misyonerlerin faaliyetlerine engel olmak amacyla 1840’l yllardan itibaren

çalmalarn hzlandrd. Bu yaplan çalmalar ilk anda dinî nitelikli gibi görülmekle

birlikte, gerçekte durum; ngiltere’nin, Osmanl topraklarndaki siyasi, ekonomik

menfaatlann, Hindistan yolunu (Ortadou’yu), Fransa ve Rusya’ya kan korumada,

Osmanl ülkesinde kullanabilecei Protestan cemaati oluturma gayretinden

kaynaklanmaktayd
14

.

ngilizD leri Bakanl 1 840 ylnda Kudüs’te bir Protestan Kilisesinin inas

için Osmanl Devletinden izin talebinde bulundu. Ancak Osmanl hükümeti,

ngiltere’nin bu talebini, tebaas arasnda Protestan mezhebine mensup bir cemaatn

olmadndan hareketle, 1834 ylnda bir fermanla mezhep deitirmenin

yasaklandn hatrlatarak reddetti. Fakat ngiltere’nin basks üzerine Babali,

Tanzimat Ferman’nm ilanndan sonra fermann yürürlüünü kaldrd 15
. Böylece

Osmanl topraklarnda mezhep deitirme konusundaki resmi engelin ortadan

kalkmasyla ngiltere bir anlamda Protestan cemaatin oluumunda ilk resmi engeli

aarak Ortadou ve Hindistan politikasnn da önünü açm oldu.

Fransa Katoliklerin, Rusya Ortodokslarn Osmanl Devletindeki koruyuculuunu

üstüne alnca ngiltere Osmanl topraklarndaki çkarlarn korumak için Amerika ve

9
C. Küçük:, agjiL, s. 610; aynca Rusya’nn Osmanl Devletine kar besledii emeller için bk. “I.

Petro’nun 1725 Ylnda Yazd Vasiyetnamesi”, Türk Kültürü, S. 323, (Mart 1990), s. 160 vd.

10
R. ahin, a.g.e^ s. 1 6 1

.

1

1

Yves Temon, Ermeni Tabusu, (nr. E. Ouz), stanbul 1995, s. 55.

12
ngiltere, douda dinin oynad politik rolü geç de olsa kavrayarak, Fransa gibi Osmanl

topraklarnda siyasi ve idari nüiîzunu artrmak için dini bir araç olarak kullanmaya balad. XIX.

yüzyln bandan itibaren ngiltere, Osmanl Devletine çok sayda Protestan papazlar göndererek,

misyonerlik faaliyetlerine arlk verdi. ngiltere’nin bu faaliyetlerini Amerika’nn yan sra Almanya da

destekledi. Bk. Bilal Erylmaz, Osmanl Devletinde Gayrimüslim Tebaann Yönetimi, stanbul 1990,

s. 70.
13

Rh. Y. G. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Enneniler (1453-1953), stanbul 1953, s. 109.

14
Enver Ziya Kanl, Osmanl Tarihi V1IL, Ankara 1988, s. 128 vd.

15
B. Erylmaz, ag-e^ s. 70.
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Almanya’y da yanna alarak Osmanl hükümetine yapt basklar sonucunda bir
Protestan mabedi yaptrd ve 1842 ylnda Kudüs’te ilk Protestan kilisesini açt.
Kiliseye cemaat bulmaya gelince, ngiltere ve Amerika’dan gelen Protestan
misyonerler vastasyla baka din ve mezheplerdeki Osmanl tebaasn özelliklede
Emenileri, Protestan yapmaya yöneldiler. Bu konuda misyonerlere en büyük destei
ngiliz konsoloslar verdi

16
. ngiltere’nin Protestan kiliseler açmak, Protestan kolejler

kurmak suretiyle balatm olduu ve Osmanl Devleti’nin iç ilerine karmak için
bir araç olarak kulland bu politika, en çok Ermeni toplumu arasnda etki yapt17

.

ngiltere, Protestanlk faaliyetlerini yönlendirmekle Rusya ve Fransa’nn Osmanl
Devleti içerisindeki çalmalarm dengelemi oldu

18
. Bu denge sayesinde ngiltere,

Ortadou’da Hindistan’a giden kara
19
ve deniz yolunun güvenliini salad gibi her

hangi bir ekilde Osmanl Devletini milletler aras paylama durumunda aslan payn
alabilmek için kendisine bal arac bir zümreye de kavutu20.

ngiltere hükümeti, 1840’l yllardan itibaren Manchester’de yerleen Ermeniler
araclyla ngiliz sanayiinin dokuduu pamuklu kumalar ran’a ve Orta Asya’ya
gönderiyordu. 1870 ylndan sonra artmaya balayan pamuklu stoklar ngiltere’yi
büyük bir iktisadi krizin eiine getirdi. Bunlar süratle erimez yeni pazarlar
bulunmazsa pek çok imalathane kapanacak, iflaslar birbirini izleyecek ve büyük bir
isiz kitlesi ngiliz hükümetinin bana bela olacakt. Bu mallan ran ve Türkistan’a
göndermek için kullanlan tek ticaret yolu da, Trabzon-Erzurum-Doubeyctzt yolu
idi. ngiliz hükümeti sevkiyat hzlandrmak için Ermeni tüccarlarna sermaye ve
kredi yardmnda bulundu ve bunun çok faydasn gördü. Bu yüzden ngiltere, Dou
Anadolu’da Ermenilere muhtariyet tanyan bir idareyi kendisi için daha emniyetli
buluyordu

21
. Ayrca, Osmanl topraklannda Ermeni simsarlar kulland için onlarn

istek ve arzularna sahip çkmay bir görev bilmekteydi
22

.

1877-1878 Osmanl-Rus Sava sonunda imzalanan Ayastefanos Antlamas
Avrupa’y ve özelliklede ngiltere’yi telalandrd. Böylece Anadolu’da ngiliz-Rus
rekabeti uluslararas arenada yeniden canland. Ad geçen antlamada Kars, Ardahan
ve Batum’un Rusya’ya katlmasnn öngörülmesi ngilizlerin çkarlarna ters

dütüünden, Ruslarn daha Kars ve Erzurum’a girdikleri günlerde ngiliz

Halil Metin, Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olaylar, stanbul 1992, s. 83.

Fahir H. Atmaolu, Siyasi Tarih, Ankara 1964, s. 289.
18

stanbul büyükelçisi Layard, Kont Derby’e gönderdii 25 Mart 1878 tarihli raporda ngiliz
politikasnn Ermenilere niçin sahip çkmas gerektiini öyle ifade eder Fransa, ngiltere'nin maksadna
aykr olarak Osmanl topraklarndaki politikasn yürütmek için Ermenden Katoliklie sevk etmektedir.
Enneni Kilisesiyle Anglosakson kiliselerinin birliine hiç bir engel yoktur. Böylece Anglosakson Kilisesi
Türkiye de Ermeniler için okul vb. gibi tesisler kurarak, bu halkn iyilemesi ve gelimesine yardm ettii
gibi, Osmanl topraklannda ngiliz nüfuzunun pekitirilmesine de yardm edeceini belirtir. Bk. British
Documents On Ottoman Armenians (1856-1880) I, (nr. Bilal imir), Ankara 1989, s. 165.

Sir Henry Layard, ngiltere’nin büyükelçilik müaviri olarak stanbul’da bulunduu dönemlerde
(1842-1844), Dicle-Frat vadisinin gelecekte büyük askeri ve ticari önem kazanacan rapor etmiti. Bu
tarihten yaklak 72 yl önce de Avam kamarasn temsil eden bir heyet tarafndan hazrlanan raporda,
ayn bölgenin Hindistan için en ksa mesafe ve yol hususunda güvenli olabilecei üzerinde durulmu, ad
geçen bölgenin ngiltere’nin kontrolü altna alnmas ve demir yolu ile Hindistan’a balanmas gerektii
ifade edilmiti. Bk. R. ahin, s. 183 vd.

^
Erdal lter, Enneni Meselesinin Perspektifi ve Zeytun Isyanlan (1780-1880), Ankara 1988, s. 46.

Mithat Sertolu, “Türkiye’de Ermeni Meselesi” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, CLS4 (Ocak
1968), s. 22.

’ ’

22
Bk. Bayram Kodaman, Sultan D. Abdülhamid’in Dou Anadolu Politikas, stanbul 1984, s. 178.
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Büyükelçisi Henry Layard, bundan böyle bölgede ngiliz menfaatlerinin

korunmasnn zorluunu ve yaplan ilerin ngiltere’nin menfaatlerine ters dütüünü
ifade ederek hükümetiyle yapt yazmalarda ülkesinin dikkatini bu yöne çekti

23
.

Çünkü Kafkasya’nn jeopolitik önemini dikkate alan Layard, Rus ilerleyiinin

ngiltere için ne anlama geldiinin farkndayd
24

.

ngiltere hükümeti Ortadou’da daha nüfuzlu bir duruma yükselmek, Hindistan

yolunu emniyet altnda bulundurmak ve bilhassa Rusya’y bu bölgede ngiliz

menfaatlerinin orta durumuna getirmemek için XIX. yüzyln bandan beri

tedbirler düünüyor ve bilhassa dou Akdeniz’de bir deniz üssü ele geçirmeye

çalyordu25
.

Rus etkisinin Dou Anadolu’da arttn gören ngiltere, Ayastefanos

antlamasnn Osmanl-Rus devletleri arasnda deil, vaktiyle Paris Konferansnda
bulunmu devletler

26
arasnda tartlmas gerektiini ileri sürdü. Lord Beaconsfeld,

Avam kamarasnda alt milyonluk bir ödenek alarak ngiliz donanmasn Boaza,
Hindistan ordusundan bir kuvveti de Malta’ya gönderdi. ngiltere’nin bu tutum ve

davranlarndan dolay Rusya ile aralarnda sava kaçnlmaz oldu. Rusya,

Avusturya'nn dostluundan veya tarafszlndan emin olamadndan ngiltere’nin

isteklerine boyun eerek, Ayastefanos Antlamasnn Berlin Konferansnda

görüülmesine rza göstermek zorunda kald
27

. Bu konferans. Alman Bavekili

Bismarc’n da açkça ifade ettii gibi Osmanl Devleti için deil, srf Avrupa
devletlerinin çkarlarna dokunur maddeleri ihtiva eden Ayastefanos Antlamasn
deitirmek için topland

28
. Böylece Berlin Kongresi daha balamadan Ayastefanos

Antlamasnn deitirilecek maddelerinin temelleri hazrlanm oldu. Ancak
ngiltere bununla yetinmeyerek Ruslarn hâlâ Dou Anadolu’dan Akdeniz’e ya da

Basra körfezine inebileceini veya Ermeniieri ayaklandrabileceini düünerek

Ortadou ve Hindistan yolunun tehlikeye girmesini önlemek için- BabIali’den

Osmanl topraklarnn bütünlüünü korumak bahanesiyle Kbrs’a yerlemeyi

gündeme getirdi
29

.

ngilizler, Ayastefanos antlamasn deitirmek için bir yandan Rus hükümetiyle

gizli görümeler yaparken
30 dier taraftan da Osmanl hükümetine Ayastefanos

Antlamasnn olduu gibi braklabilecei tehdidini yapmaktaydlar. Anadolu
topraklarnn Rusya tarafndan igalini engellemek için Osmanl Devletine bir takm

23
Davut Klç, Osmanl idaresindeki Ermeni Toplumu Arasnda Meydana Gelen Dini ve Siyasî

Mücadeleler, (Baslmam Doktora Tezi), Malatya 1997, s. 216.
24

Abdullah Saydam, Krm ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara 1997, s. 45.
25
Ahmet Gaziolu, ngiliz daresinde Kbrs I, stanbul 1960, s. 9.

26
Rusya’ya kar Osmanl Devleti, ngiltere, Fransa, Sardunya (talya), Avusturya ve Prusya kongreye

itirak ettiler. Bk. Emin Ali Çavl, Krm Harbi Paris Muahedesi 1856, stanbul 1957, s. 42.
27

Esat Uras, **1877-1878 Osmanl-Rus Savama Kadar Ermenilerin Durumu”, Ottoman Archives

Yldz Collection The Annenian Question H, stanbul 1989, s. 104.
28

Ali Fuad Tükgeldi, Mesail-i Mühimme-i Siyasiyye II, (nr. B. S. Baykal), Ankara 1987, s. 62.
29

Sümford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmaal imparatorluu ve Modern Türkiye II, (nr. M
Harmanc), stanbul 1983, s. 238.
3ü

Ingiltere Berlin Kongresinde tarafszlm muhafaza edebilmek için Rusya’nn stanbul, Msr ve

Süvey kanalnn dokunulmazlna, baka bir ifadeyle buradaki ngiliz menfaatlerini gözeteceine dair

bir garanti vermesini istiyordu. Bk. Yulu Tekin Kural, Henry LayardTn stanbul Elçilii (1877-

1880), Ankara 1968, s. 24.
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6 TÜRK DÜNYASI ARATIRMALARI

tekliflerde bulundu ve 4 Haziran 1878 tarihinde “Kbrs Antlamas’’ imzaland31
.

ngiltere, bu Antlamayla Ermeni toplumu üzerinde üstün bir mevki kapand gibi
Ayastefânos Antlamasyla ortaya atlan “Anadolu slahât" konusunda da bölgede
Ruslardan geri kalmak istemediini ortaya koymu oldu

32
. Ayn zamanda ngiltere bu

antlamayla Akdeniz’de stratejik öneme sahip olan Kbrs adasnda askeri güç
bulundurmakla, Msr’daki konumunu biraz daha perçinledii gibi Hindistan’a giden
kara ve denizyolunun güvenliini de artrm oluyordu.

Dou Akdeniz’de stratejik bir konuma sahip olan Kbrs adasna yerlemekle
ngiltere, Osmanl Devletinin bütünlüünün korunmasnda öncelikli bir duruma sahip
olduu gibi, devletin iç ilerine karma iktisadi ve ticari hayatn yönlendirmede
dier devletlerden daha etkin bir duruma geldi. Bu antlama ngiltere’nin
1880’lerden Birinci Dünya Savama kadar bölgede izleyecei politikalar önemli
ölçüde etkiledi. Dier taraftan Ayastefânos Antlamasnn ar yükümlülüklerinden
kurtulmay amaçlayan Osmanl hükümeti, Kbns Antlamasyla Rusya’ya kar
ngiltere’yi yanma almay hedefleyerek, Berlin Konferansnda etkinlik salamay
amaçlamaktayd . Bu da Rusya’nn Osmanl Devleti üzerindeki kazancm büyük
ölçüde engelledi

34
. Bu mânâda Berlin Antlamas Osmanl Devletini mahvolmaktan

kurtard fakat, onu temellerinden de sarst
35

.

ngiltere, beklendii üzere Berlin Konferansnda Ortadou ve Hindistan
politikas gereince Osmanl Devletinin yannda yer ald. Çünkü Osmanl topraklar
corafi açdan Avrupa için Asya’ya açlan bir köprü durumunda olduundan
Ruslarn bu bölgeye inmelerine rza göstermedi. Aslnda ngiliz hükümeti, yüzyln
banda da bu politikay izleyerek 1798’de Napolyon’a, 1830’da Kavalal Mehmet
Ali Paa’ya ve 1853’te Ruslara kar Osmanl hükümetini desteklemiti36.

Rus askerlerinin Dou Anadolu’dan çekilmesiyle ba gösteren ktlk ve açla
kar Ermeni tüccarlarndan oluan bir heyet Londra’da Conterbury Aröveki’ne ba
vurarak yardm talebinde bulundu. ngiltere’nin stanbul Büyükelçisi komisyonun bu
tür giriimlerini destekledi. Böylece Ermeniler ilk defa yabanc bir devletten yardm
gördüler. Bu da Ermeni cemaatinin ngiltere’ye kar sempati ve güvenini artrd37

.

Ermeni toplumunun ngiliz hükümetine olan güvenini sarsmak istemeyen ngiliz
Büyükelçisi Henry Layard, 17 Temmuz 1879’da Dou Anadolu’da yaplmas
gereken slahâtn imdiye kadar Osmanl hükümeti tarafndan savsaklandn
belirten bir notay Sultan II. Abdüihamid’e sundu

38
.

Bk. J. Pichon. a.g.e.. s. 97; Bilal imir, “Osmanl Ermenileri ve Büyük Devletler”. Türk Tarihinde
Ermeniler Sempozyumu, zmir 1983. s. 123.

~ Cevdet Küçük, Osmanl Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çk (1878-1897), stanbul
1986, s. 12.

Tülây Duran, “Talori Olaylarndan Sonra Siyasi Gelimeler Belgeleri” Ottoman Arcbives Yldz
Collection The Ermenian Question II, stanbul 1989. s. 412 vd.

Kammn Gürün, Ermeni Dosyas, Ankara 1988, s. 100.
35
Cokun Üçok, Siyasi Tarih, Ankara 195 1, s. 289.

36
M. K. Öke, a.g.e* s. 5 1

.

37
Türkler-Ermeniler ve Avrupa, (nr. B. Kodaman), Ankara 1994, s. 30.

Bu konuda geni bilgi için Bk. BOA. Yldz Esas Evrak. Ksm: 14. Evrak no: 2339, Zarf: 126,
Karton no: 11. Ayrca. ngiltere, Dou Anadolu topraklarnn Rusya'nn eline geçmesi hâlinde;

a- Orta Asya ve Hindistan Müslümanlarnn gözünde Rusya, gittikçe genileyen önünde durulmaz bir
devlet olarak büyük nüfuz kazanacakt. Bu durum da ngiltere'nin Asya’daki nüfuzunu etkileyebilecekü.

b- Rusya bundan böyle Anadolu ve ran içlerine doru kolaylkla yaylabilecekti.
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ngiltere’de 1880 ylnda Gladstone hükümetinin iktidara gelmesiyle, yaklak
bir asrdan beri süregelen ngiliz politikas da deimeye balad. Artk Rusya’ya

kar Osmanl Devletinin toprak bütünlüünü koruma politikas terk edildi. ngiltere,

Osmanl Devletini parçalayp kendisine dost küçük devletler kurmay ve bunlar

Rusya’ya kar tampon olarak kullanmay öngören bir politikay benimsedi.

ngiltere’ye göre bu tampon devletlerden biri de Ermenistan olacakt. Bu yeni

politikann ilk emareleri ngiliz basnnda Dou Anadolu’dan Ermenistan diye söz

edilmesi. Dou Anadolu’nun en ücra köelerine kadar ngiliz Konsolosluklarnn

açlmas, bölgedeki Protestan misyonerlerin saysnda hzl bir art gözlenmesi ve

Londra’da bir ngiliz-Ermeni Demeinin kurulmasyla görüldü
39

. Baka bir ifadeyle

ngiltere, 1880’den itibaren Akdeniz’deki nüfuzunu ve Hindistan’a giden kara ve

deniz yolunun Boazlar yoluyla deil de dorudan doruya Akdeniz ve Ortadou’da
savunma kararn ald

40
.

Gladstone’un kabinesi Londra’da memnun olmayan Ermenileri bir araya getirip,

disiplin altna alarak Londra-ngiliz Ermeni Demeini kurdurdu
41

. Bu demein temel

amac; Anadolu’nun, Avrupa devletlerinin yönetimine alnmas ve Türklerin

Anadolu’dan atlmasyd42
. Liberal görüleriyle tannan ve sözde Ermeni meselesiyle

yllardr uraan Londra-ngiliz Ermeni demei. Liberal Parti elemanlaryla iç içe

faaliyette bulundu. Gladstone’nin kabinesinde eski iki bakan ve yedi Liberal Parti

üyesi ayn zamanda bu demee de üye idi
43

. Demek bütün faaliyetlerini Protestan

papaz ve rahiplerle birlikte yürütüyordu
44

.

ngiltere’nin büyüklüünü ve gücünü ‘gösteren en önemli müstemlekesi

Hindistan’d. Bunun için ngiltere, Ortadou ve Hindistan politikasna çok önem
veriyordu. Onu dier müstemlekelerden ayrarak hususi bir idareye tâbi klmt.
Yukarda da ifade ettiimiz gibi ngilizlerin genel siyaseti; Hindistan’ muhafaza ve

müdafaa endiesiyle, Cebelitark, Malta, Msr, Süvey kanal, Aden, Bahreyn, rak,

Basra, Benderbuir, Seylân ve Hayber geçidi gibi bölgeleri igal ederek, ona giden

kara ve deniz yollarn kontrol altna almakt. ngiltere, Rusya ile Balkanlar, Tibet,

Nepal, Afganistan ve ran’da rekabet ediyordu. ngiltere hükümeti, Osmanl
Devleti’nde cereyan eden olaylar titiz bir ekilde takip ederek Rus hamlelerine kar
koymaya çalmaktayd. Rus hamlelerine kar duramad zamanlarda ise

ngiltere’nin, Dou Anadolu bölgesinde Ermeni lere bir tampon devlet kurdurmaya

kalkmas Ortadou ve Hindistan politikasndan kaynaklanmaktayd
4
^.

c- ngiltere her hangi bir nedenle Süvey kanalnn kendisine kapatlabileceini düünerek. Rus
yaylmaclnn. Dou Anadolu'dan Hindistan'a giden en kestirme kara yolunu kapataca endiesini

tayordu.

d- Ayn zamanda bu yaylma ngiliz ticaretini de baltalayacakt. Bk. Bitish Documents...!, s. XV vd,

135 vd.
39
Dokuz Soru ve Cevapta Ermeni Sonum, (nr.D Politika Enstitüsü). Ankara 1989, s. 13.

40
Y. T. Kurat, a.g.e^ s. 5.

41
Bu konuda geni bilgi için Bk. D. Klç, a.g.c_ s. 275-279

Bilal imir. “Ermeni Propagandasnn Amerika Boyutu Üzerine", Tarih Boyunca Türklerin

Ermeni Toplumu le likileri Sempozyumu, Ankara 1985, s. 110.
43

Viyana Sefiri Nasri Beyden Hariciye Nazn Sait Paaya (7 Aralk 1894), BOA, HNA. Endikatör. S-III,

Karton no: 228, Dosya no: II. ç no: 28. Evrak no: 21078 / 642
44

Londra Büyükelçisi Rüstem Paadan Hariciye Nazn Sait Paaya (19 Aralk 1894), BOA, HNA.
Endikatör: S-III, Karton no: 315, Dosya no: 78. Evrak no: 19037 / 628.
45

Ahmet Aaolu. ngiltere ve Hindistan. stanbul 1929. s. 17.
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8 TÜRK DÜNYASI ARATIRMALARI

Osmanl Ermenilerinin durumundan istifade etmek isteyen Gladstone
hükümetinin gelitirdii son politikalar gerei. Küçük Asya’da (Anadolu) Fransz ve
Rus etkisini dengelemek için Ermeni toplumunu her gün biraz daha pohpohlayarak
Osmanl devletine problem oluturdu. ngiltere’nin bu politikas stanbul Ermeni
Patrii Hrimyan’n üzerinde etkisini gösterdii gibi kendisi ile Protestan cemaatinin
efi arasndaki ilikilerin yeniden düzenlenmesine de yol açt

46
. Osmanl

topraklarnda bamszlk arayan Ermeni hareketlerinin kprdanp ngiliz

hükümetinin bu politikasn kolaylatrd47. Bu da bütün Avrupa devletlerinde -

ngiltere’nin Osmanl topraklarndaki ekonomik çkarlarm korumay
amaçladndan- ngiliz-Ermeni ittifak olarak yorumland48

ngiltere’nin Ermeni meselesini benimsemesinde önemli maddi çkarlar olduu
gibi, Rusya’nn bu meselede büsbütün soyutlanmasn da istemedii gözlenmektedir.
Zira Rusya, Ortadou’da aradklarm bulamad için gözlerini uzak douya
çevirirse, o zaman ngiltere’nin Hindistan ve Çin üzerindeki nnfizn tehlikeye
girecekti. Bundan dolay ngiltere, Ermeni slahatn bahane ederek Rusya’y
Osmanl Devletiyle megul ediyordu. Rusya'nn dikkatini Dou Anadolu’da mimak
bilhassa 1890’l yllarda arzulanan bir ngiliz siyasetiydi

49
.

ngiltere Msr' igal etmekle, Osmanl Devletinin toprak bütünlüü prensibi
üzerine dayanan ark siyasetini tamamen terk etmi oldu. Bu tarihten itibaren bir
taraftan Arap milliyetçiliini körüklerken dier taraftan da Anadolu’daki Ermeni
hareketlerini bütün gücüyle desteklemeye balad50

. Sultan H Abdülhamid’e göre;
ngiltere, bu tutumuyla Msr'da giritii ileri örtmeye çalarak Dünya kamuoyunun
dikkatini Osmanl Devleti tebaas olan Ermeniler üzerinde tutmaya gayret
ediyordu

51
. ngiltere için Msr üç yönden stratejik öneme sahipti. Msr'n Süvey

kanaln kontrol etmesi
52

, ünlü Hint yolunu açacak ve kapayacak bir konumda
olmas, Ruslarn Güney denizlerine inme yollarndan en önemlisini kontrol etmesi ve
ayn zamanda gelecekte Nil kylarnn kontrol altna alnmasyla bütün
Ortadou’nun zengin kaynaklama sahip olmay amaçlamanda
kaynaklanmaktayd. ngiltere’nin Msr’ igali, Fransa ile ilikilerinin ciddi ekilde
bozulmasna sebep olduu gibi ayn zamanda Fransa ile Rusya’nn yaknlamam da
en üst seviyeye çkard53

. Süvey kanalnn açlmasndan sonra Ortadou’da en
mühim Dünya siyasetini etkileyen hadise Msr'n Ingilizler tarafndan igali oldu

54
.

ngiltere’de Lord Salisbury’nin tekrar iktidara gelmi olmas, Babali
çevrelerinde memnunluk yarattysa da pek uzun sürmedi. Ksa zamanda

46
Türider-Ermeniler ve Avrupa, s. 24.

47
Y. T. Kural, a.g.e^ s. 203.

48
General Mayewski, Van, Bitlis Vilayetleri-Askeri statistii, (nr. Sadk Bey), stanbul 1330 s. 133

vd.
49

YusufHikmet Bayur, Tfirk nklab Tarihi I / L Ksm, stanbul 1983, s, 84 vd.
50

E. Z. Karal, a.g.e. vm, s. 101.
51

Sultan Abdülhamid’in Hatra Defteri, (nr. . Bozda), stanbul 1995, s. 58.

Akdeniz, Süvey kanal açlncaya kadar Atlas denizine bal bir havuz iken bu kanal açldktan sonra
Dünyann en ilek ve ehemmiyetli bir deniz yolu oldu. Dier taraftan Süvey kanalnn açlmasyla
ngiltere’den Hindistan’a kadar olan mesafe çok ksaldndan Msr'n ngiltere için önemi bir kat daha
artt. Bk. Hans Rohde, Asya çin Mücadele L Kitap ark Meselesi, (nr. Binba Nihat) stanbul
1932, s. 6-vd.
53 _ _

T. Duran, a&iL, s. 419.
54 ,w ”ohde, a.g.e^ s. 9.
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Salisbury’nin Osmanl Devletine kar düüncelerinde önemli deimeler olduu
anlald. Çünkü Gladstone’nin politikalarna ngiltere’nin menfaatlar için devam
etme karan almt55

. Salisbury, Çar E. Nikola’nn (1894-1917) desteini alarak

ngiliz donanmasn stanbul’a gönderip. Padiah Ermeni isteklerini kabul etmesi
için zorlamaya çalt. Ancak Rusya, bu hareketin bölgedeki ngiliz etkinliini

artracandan korkarak ayn zamanda müdahaleye kar çkan Fransa’nn
56 yannda

yer ald. Böylece Salisbury’nin çabalan sonuçsuz kald
57

.

1895 yl Kasm ay sonlarna doru ngiliz hükümetinin Ermeni meselesinde
izledii politika deimeye balad. Zamanla bu mesele tamamen rafa kaldnlarak,
Anadolu’daki ngiliz konsoloslarnn bir çounun deitirilmesi gerekti. Zira
balangçta bunlar. Ermeni meselesine kantklann varsayacak ekilde kendilerini

tarafgir ve faal gösterdiler. ngiliz konsoloslarnn bizzat Ermeni isyanlarna karm
olabilecekleri iddia edilmese bile, bütün bu temsilciler isyanclarn elebalaryla
samimi ilikiler içine girdiler

58
. Komite idarecilerinin aralarndaki ve Osmanl

Devletinin çeitli yerlerindeki haberleme ileri de onlar sayesinde mükemmel bir

ekilde iledi. 1896 yl sonlarna doru ngiliz hükümeti konsoloslarn ve
politikasn tamamen deitirdi. Çünkü bu esnada Girit ihtilali hazrlanarak Osmanl-
Yunan sava kararlatrld. Onun için geçici bir süre Ermeni meselesi terk edilmi
oldu

59
.

Sonuç olarak; Osmanl topraklarndaki eskiden beri süre gelen monofzit kilise ve

topluluklarn emperyalist emeller uurunda bu ekilde bölünüp parçalanmas XIX.
yüzylda dier sömürgeci devletler gibi ngiltere’nin de takip ettii politikann
temelini oluturdu. Bundan maksatta Osmanl aznlklarnn devletine olan sadakat
balarn zayflatarak, onu kendi d politika hedefleri dorultusunda kullanmakt.
arkn eski monofzit kilise ve cemaatlar Ortodoks, Katolik ve Protestanlk gibi

büyük kiliseler vastasyla emperyalist devletlerin,
“
böl-parçala-yönei

"

politikalarnn arac oldu. Yüzyllardr süre gelen bu sistem içinde, aznlklar bir

bütün halinde muhafaza etmeyi, kendi toplumsal düzeninin temel ta olarak gören
Osmanl Devletinin ise, etraf emperyalist devletlerce ablukaya alndndan bu
gelimeler karsnda yapabilecei pek fazla bir ey yoktu.

C. Küçük, a.g.e^ s. 142 vd.

Fransz milletvekillerinden Mösyö G. Chiseren tarafndan Hariciye Nezaretine gönderilen mektupta
özetle; Ermenilerin bamsz bir devlet kurma hülyasnda olduklarn ngiltere’nin de bunlar
kullanmaktaki hile ve yalanlarnn açk olduunu belirterek, Lord Salisbury hükümetinin bu mesele ile ne
kadar urarsa urasn bir sonuç alamayacan, Rusya ve Almanya’nn hakikati anladn
ngiltere’nin bu konudaki giriimlerine sahip çklmayacan bildirdi. Bkz Fransz Milletvekili G
Chiseren’den Hariciye Nazn Tevfk Paaya (10 Kasm 1895), BOA, Yldz Sadaret Hususi. Dosya no
340. Evrak no: 1230, ç no: 13. Sra no: 41
57

S. J. Shaw, E. K. Shavv, a.g.e. II. s. 255.

Bu husustaki örnekler için bkz. D. Klç, a.g.e., s. 215-232.
59

G. Mayewski, a.g.e^ s. 151 vd.
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